
 معنی درس چهارم

بیت اول: از ذکر ) ویاد ( آوازها و غزل دست بکش و سخن حق بگو و از کسی که سخن بیهوده می گوید دوری 

 کن.

، چرا که تقوای الهی مجاور دل انسانی نشد مگر این که ) آن انسان به خدا ( بیت دوم: و تقوای الهی را پیشه کن

 رسید.

قهرمان نیست، فقط و تنها کسی که تقوای الهی را پیشه می کند قهرمان بیت سوّم: کسی که راهزنی می کند 

 است.

 بیت چهارم: نمرود و کسانی که زمین را تصاحب کردند و مقام دادند و عزل کردند کجایند؟

 بیت پنجم: علم را طلب کن و تنبلی مکن، ) براستی( خوبی از تنبلی چه دور است؟

را به دست آور، پس ان که مطلوب و هدف را بشناسد، ان چه را )علم(  بیت ششم: و خواب را ترک کن و آن را

  بخشش می کند و از دست می دهد کوچک و خوار می شمارد.

 بیت هفتم: در افزایش علم، شکست و خواری دشمنان است و زیبایی علم، اصالح کردار است.

همانا تنها ریشه و اصل جوانمرد آن بیت هشتم: هرگز از اصل و نسب خود سخن مگو) که چنین و چنان است(، 

 چیزی لست که به دست می آورد.

 : ارزش انسا ن به اندازه چیزی است که آن را نیکو انجام می دهد چه انسان آن را زیاد انجام دهد یا کم.بیت نهم

 بیت دهم: در دنیا آرزوها را کم کن تا موفّق شوی، چرا که دلیل )وجود ( عقل، کم کردن آرزوست.

............................................................................................................................................................................................................ 

 معنی تمرین اوّل

 د.اوست که پیامبرش را برای هدایت فرستا -1

 دنیا مزرعه آخرت است. -2

 مردم انسان از خود راضی را دوست نمی دارند. -3



 معنی تمرین دوّم:

 اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن. -1

 پروردگارا، این سرزمین را امن قرار بده. -2

 تجربه ها پند گیرد.عاقل کسی است که از  -3

............................................................................................................................................................................................................ 

 معنی تمرین سوّم:

 ای یافتم که دو در دارد، از یکی از آن دو داخل و از دیگری خارج شدم.نوح )ع( گفت: دنیا را چون خانه  -1

 تالشگر در )راه( خیر مانند انجام دهنده ی آن است و رونده ی ) راه ( شرّ چون عمل کننده به آن می باشد. -2

 همه ی شما عهده دار مسئو لیّت هستید و همه ی شما مسئوول زبر دست خود می باشید. -3

 سی است که از هوای نفس پیروی می کند.نادان ک -4

............................................................................................................................................................................................................ 

 م:معنی تمرین چهار

 و سالم بر آن کسی که از راه هدایت پیروی کرد.

............................................................................................................................................................................................................

 تمرین پنجم:معنی 

 از وصیّت های امام خمینی ) ره ( به جوانان

واز جوانان می خواهم به استقالل و آزادی و ارزش های اخالقی تمسّک  جویند و آن چه را که غرب از زر و زیور 

از های دنیا و بی بند و باری و فساد به آنان عرضه می کند، رد نمایند، ) همانا ( غرب جز نابودی و غفلت شما را 

آینده ی سرزمینتان نمی خواهد و جز غارت ثروت هایتان و کشیدن شما به سوی وابستگی و اسارت ) چیزی ( 

 نمی خواهد.



 فی ظالل الدعاء

خداوندا، هر آینه ما ) زاری کنان ( دولتی شرافتمند از تو می خواهیم که بدان، اسالم و مسلمین را عزّت بخشی 

کنی و را در آن دولت از دعوت کنندگان به طاعتت و هدایت کنندگان به راهت  و نفاق و منافقان را خوار و ذلیل

قرار دهی و بزرگواری دنیا و آخرت را روزی ما نمایی. خداوندا آن چه از حق به ما شناساندی، ما را به پذیرفتن 

 آن وادار کن و آن چه از ) رسیدن به ( ان عاجز هستیم، ما را به آن برسان.

............................................................................................................................................................................................................ 

 معنی درس پنجم:

 یاب به منا طق مختلف سفر می کنم.من یک شکارچی هستم. برای شکار حیوانات نادر و کم -1

 در یکی از این سفرها یک هفته ی کامل را در یکی از جزایر استوایی گذراندم. -2

 آثار آهوی شاخدار زیبایی را که در این منطقه سکونت می کرد جستجو کردم. -3

 نمود. در این شکار یکی از ساکنین جزیره که به راه های جنگل های آن اشنا بود، مرا یاری -4

 هنگامی که خورشید غروب نمود، زیر درختی مشرف به تپ،ه ای شنی نشستیم. -5

 و منظره، زیبا و دلپسند شد در حالی که دلها را می ربود. اشعه ی نقره ای ماه پدیدار شد -6

در این هنگام آهویی را دیدم که به آرامی بر روی شن ها راه می رفت تا این که بر باالی یکی از تپه ها رسید  -7

 و نشست.

 نگاه کن....نگاه کن.....این همان آهویی است که طول روز را در جستجوی او بودم. -8

 نگاه کن. شده است، به شاخهای زیبای گرانبهایش که مانند نقره ی برّاق در نور ماه پدیدار -9

 آهو متوجّه ما نشد. پس در نقطه ای ایستاد در حالی که با شگفتی ماه را به دقّت می نگریست.-11

 پس سالحم را برداشتم.....ولی......دستم قبول نکرد.... -11

 چگونه می کشی آهویی را که به زیبایی عشق می ورزد، آن چنان که تو به او عشق می ورزی؟! -12



 انا جای امن خود را در میان درختان ، برای تماشای ماه و راز و نیاز با او، ترک کرده است!هم -13

 اسلحه را بر روی زمین گذاشتم و به دوستم گفتم: نه، این آهو را نمی کشم...نظر تو چیست؟! -14

 ایی عشق می ورزد.، حق با توست، به درستی که او حیوان با احساسی است که به زیبجواب داد: آفرین برتو -15

............................................................................................................................................................................................................ 

 تمرین اول

 ند که به آن چه با خدا عهد کردند، وفا نمودند.مؤ منان مردانی هستاز  -1

 کتاب دوستی پاک است که تو را از گمراهی پاک می کند و به راستی و درستی نزدیک می کند. -2

 قرآن همان نور آشکار و راه مستقیم است. -3

 هر آینه من برادران کوشایم را دوست می دارم. -4

..................................................................................................................................... 

 تمرین دوم:

 هر آینه مؤمنان برادرانند پس )روابط( بین دو برادرتان را اصالح کنید.  -1

 حسن و حسین )ع( سرور جوانان اهل بهشتند. -2

 مایی حق تا روز قیامت است.قدرت نمایی اهل بهشت ساعتی و قدرت ن -3

 خدای من، مرا در اوقات غفلت برای یاد خودت آگاه کن. -4

..................................................................................................................................... 

 تمرین سوم:

 آموزان مفیدند.کتاب های سودمند برای دانش  -1

 زبان مشترک مسلمانان همان زبان عربی است. -2

 معّلمان مدارس در تعلیم دانش آموزان می کوشند. -3

 معّلم های )زن( مدارس د رتعلیم دانش آموزان )دختر( تالش می کنند. -4

..................................................................................................................................... 



 تمرین چهارم:

بعضی از مردم به دنیا با بدبینی و پریشانی نگاه می کنند. اینان همیشه با پریشانی زندگی می کنند. )اّما( 

ما رویارویی با حقایق تلخ زندگی همراه با رضایت و خوش بینی است و سعی در ) به دست  بهتر برای

آوردن( آن چه شایسته ی منزلت ماست و عدم ناراحتی در ) امر ناگوارو( ناپسندی که به ما روی می 

 آورد.

..................................................................................................................................... 

 فی ظالل الدعاء

ای بزرگ، ای آمرزنده، ای مهر بان، تویی پروردگار بزرگ که مانند او پیزی نیست، و ای بلند مرتبه، 

اوست شنوای بینا. و این ماهی است که آن را گرامی و بزرگ داشتی و به آن شرافت دادی و آن را بر ماه 

ی دیگربرتری دادی و آنست ماهی که روزه اش را بر من واجب کردی و آنست ماه رمضان که در آن ها

برای هدایت مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است و شب قدر را 

 در آن قرار دادی و آن )شب( را از هزار ماه بهتر گردانیدی.

..................................................................................................................................... 

 معنی درس ششم

 حقوق مردم

ای عقیل برخیز....هیچ چیزی در خانه نیست. برادرت خلیفه ی مسلمانان و رئیس حکومت است! نزد او 

 بروتا چیزی از مال به دست آوری.

 یل برخاست و به سوی دارالحکومة ) مرکز حکومت( رفت.عق

 در میان راه...

برادرم حاکم سرزمین هاست...مال و مقامی به دست خواهم آورد. پس برنخواهم گشت مگر با کیسه های 

 پر...حتمّا )این طور است( ...هیچ شکی در آن نیست!

 در دار الحکومه...

 سالم بر تو ای برادرم، ای امیر مومنان!

 و سالم و رحمت خدا بر شما)باد(!

 ای علی!نزد تو آمدم تا درباره ی مشکالتم در زندگی صحبت کنم.

 ای پسرم! ای حسن! لباسی را بر عمویت بپوشان...



 پس حسن )ع( )یکی از( لباس )های ( خود را به او پوشاند.

 جز نان و نمک نیافت. وقت شام رسید....هنگامی که بر سر سفره نشستند تا شان بخورند، عقیل چیزس

 پس بسیار تعّجب کرد.

 ای علی! آیا این است سفره ی حاکم سرزمین ها؟! آیا این چنین از ما پذیرایی می کنی؟!

 آیا این از نعمت های خداوند نیست؟!

 بله....! اّما...!

 پس حمد و سپاس مخصوص خداست!

ها مرا نزد تو فرستادند تا با خبرهای ای علی! من بدهکارم و خانواده ام محتاج به کمک هستند. آن 

 خوشحال کننده)ومسّرت بخش( بسویشان بازگردم.

 بدهکاری تو چقدر است؟!

 هزاران درهم!

 به تو کمک کنم.من این مقدار )مال( ندارم، اّما صبر کن تاحقوقم را از بیت المال بگیرم و با مقداری از آن 

 گویی...! حقوقت چقدر است؟ بیت المال در دست توست و تو از حقوقت سخن می

در بیت المال هیچ فرقی میان من ودیگران نیست...! گویا تو نمی پذیری... عیبی ندارد...! پس به بازارها 

 برو و قفل صندوق ها را بشکن!

 در صندوق ها چیست؟

 اموال تّجار!

رایی هایشان را دزر آن آیا به من فرمان می دهی که صندوق های مردمی را که بر خدا توّکل کرده اند و دا

 قرار داده اند! بشکنم؟ آیا مرا امر می کنی تا دزدی کنم؟!

پس تو چگونه مرا امر می کنی که بیت المال مسلمین را بگشایم و ار اموال آن ها به تو بدهم در حالی که 

 ن  نیست؟از دزدی از همه ی مسلمانا آن ها بر خداوند توّکل کرده اند...! آیا دزدی از یک نفر بهتر

 عقیل شرمنده شد و از خواسته ی خود پشیمان گشت...!

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»« 

 



 تمارین

 تمرین اّول

 پس صبر کنید تا خداوند میان ما حکم کند که او بهترین حکم کنندکان است. -1

 نمی دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ آیا دوست -2

 به خوبی نخواهید رسید تا این که از آنچه دوست می دارید انفاق کنید.-3

 خداوند مسلمانان را امر فرمود که در نیکوکاری و پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنند. -4

 ، همانا من ازتو می خواهم که بخاطر رحمتت مرا وارد بهشت گردانی.خداوندا -5

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»« 

 تمرین دوم

 و خداوند به هر که بخواهد بی حساب روزی می دهد.-1

 ما به شما و آنها روزی می دهیم.-2

 وما به ستایش)وبرای سپاس( تو  تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم.-3

ان تسبییح می گویند وبرای کسانی که در روی زمین هستند طلب وفرشتگان به ستایش پروردگارش-4

 مغفرت می کنند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»« 

 تمرین چهارم

 متن زیر را بخوان و آن را با عبارتی آشنا )ومانوس( به فارسی ترجمه کن.

 دوست و دوستی

( شرطهایی برای دوست وجود دارد: نخست این که ظاهر و باطنش برای تو طبق روایتی از امام صادق)ع

وبدی تو را بدی خود به حساب آورد. وسوم این که مال و  یکی باشد. دوم این که خوبی تو را خوبی خود

مقام،)رفتار( اورا نسبت به تو تغییر ندهد. چهارم این که چیزی از آن چه برایش مقدور است، بر تو منع 

 و پنجم این که تو را در سختی ها رها نکند.نکند 

»«»«»««»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»« 

 



 خطبه ی زیر را از نهج البالغه بخوان و آن را به فارسی ترجمه کن.

نافرمانی کنم در به خدا سوگند ، اگر هفت اقلیم را با )تمام( آن چه زیر افالک است به من دهند تا خداوند را 

مورد مورچه ای که پوست دانه ای جوین را به زور از دهانش بگیرم، چنین نخواهم کرد. همانا دنیای شما 

ه کارست با نعمتی که فنا ن ملخی که آن را می جود. علی را چدر نزد من پست تر است از برگی در دها

 و لّذتی که باقی نمی ماند؟! می شود
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